
Інформація про систему обліку 
у 2017 році 

 
Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» 

надходять до Головного управління статистики у Запорізькій області поштою, факсом, телефоном, електронною 

поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Запорізькій області в розділі 
«Доступ до публічної інформації», або надаються особисто запитувачем. 

Реєстрацію запитів на інформацію здійснює діловодна служба в системі електронного документообігу 

Головного управління статистики у Запорізькій області централізовано в міру надходження. 
При реєстрації в діловодній службі на запиті проставляється штамп про взяття його на контроль. 

Зареєстровані запити на інформацію діловодна служба терміново передає до самостійного структурного 
підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації.  

Підготовка відповіді на запит на інформацію не перевищує 5 робочих днів із дня реєстрації запиту 
діловодною службою. 

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, 

якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших 
надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не 

пізніше 48 годин із дня отримання запиту. 
Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації 

запитів на публічну інформацію самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до 

публічної інформації. 
Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в самостійному 

структурному підрозділі, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, копії –     
у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), 

що запитуються. 

 

Назва документа 
Джерело 

інформації 
Період Галузь 

Вид 
документа 

Місце 
зберігання 
документа 

Дата 
оприлюднення 

ПУБЛІКАЦІЇ       

КОМПЛЕКСНА СТАТИСТИКА       

Соціально-економічне 
становище Запорізької області 

Управління 
поширення 

інформації та 
комунікацій 

2016 Багатогалузева 
статистична 
інформація 

Статистичний 
бюлетень 

Управління 
поширення 

інформації та 
комунікацій 

січень 30 

cічень 2017 лютий 28 

cічень-лютий 2017 березень 29 

cічень-березень 2017 квітень 28 

cічень-квітень 2017 травень 29 

cічень-травень 2017 червень 29 

cічень-червень 2017 липень 28 

cічень-липень 2017 серпень 29 

cічень-серпень 2017 вересень 28 

cічень-вересень 2017 жовтень 30 

cічень-жовтень 2017 листопад 29 

січень-листопад 2017 грудень 28 

Про соціально-економічне 
становище Запорізької області 

Управління 
поширення 

інформації та 
комунікацій 

2016 Багатогалузева 
статистична 
інформація 

Доповідь Управління 
поширення 

інформації та 
комунікацій 

січень 30 

cічень 2017 лютий 28 

cічень-лютий 2017 березень 29 

cічень-березень 2017 квітень 28 

cічень-квітень 2017 травень 29 

cічень-травень 2017 червень 29 

cічень-червень 2017 липень 28 

cічень-липень 2017 серпень 29 

cічень-серпень 2017 вересень 28 

cічень-вересень 2017 жовтень 30 

cічень-жовтень 2017 листопад 29 

січень-листопад 2017 грудень 28 

Соціально-економічне 
становище Запорізької області 

Управління 
поширення 

інформації та 
комунікацій 

2016 Багатогалузева 
статистична 
інформація 

Повідомлення Управління 
поширення 

інформації та 
комунікацій 

січень 30 

cічень 2017 лютий 28 

cічень-лютий 2017 березень 29 

cічень-березень 2017 квітень 28 

cічень-квітень 2017 травень 29 

cічень-травень 2017 червень 29 

cічень-червень 2017 липень 28 

cічень-липень 2017 серпень 29 

cічень-серпень 2017 вересень 28 

cічень-вересень 2017 жовтень 30 

cічень-жовтень 2017 листопад 29 

січень-листопад 2017 грудень 28 

 



Назва документа 
Джерело 

інформації 
Період Галузь 

Вид 
документа 

Місце 
зберігання 
документа 

Дата 
оприлюднення 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ         

ДЕМОГРАФІЧНА ТА 
СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 

        

Населення та міграція        

Демографічна ситуація Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

січень–листопад 2016 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

січень 19 

2016 лютий 21 

січень 2017 березень 20 

січень–лютий 2017 квітень 19 

січень–березень 2017 травень 19 

січень–квітень 2017 червень 19 

січень–травень 2017 липень 19 

січень–червень 2017 серпень 18 

січень–липень 2017 вересень 19 

січень–серпень 2017 жовтень 19 

січень–вересень 2017 листопад 20 

січень–жовтень 2017 грудень 19 

Ринок праці        

Зайнятість та 
безробіття 

       

Економічна активність 
населення 

Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

2016 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

березень 27 

I квартал 2017 червень 26 

I півріччя 2017 вересень 25 

9 місяців 2017 грудень 25 

Оплата праці та 
соціально-трудові 
відносини 

       

Стан виплати  
заробітної плати 

Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

на 1 січня 2017 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

січень 30 

на 1 лютого 2017 березень 01 

на 1 березня 2017 березень 29 

на 1 квітня 2017 травень 03 

на 1 травня 2017 травень 29 

на 1 червня 2017 червень 29 

на 1 липня 2017 липень 31 

на 1 серпня 2017 серпень 29 

на 1 вересня 2017 вересень 29 

на 1 жовтня 2017 жовтень 30 

на 1 листопада 2017 листопад 29 

на 1 грудня 2017 грудень 29 

Кількість і робочий час 
штатних працівників  
за видами економічної 
діяльності 

Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

грудень 2016 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

січень 30 

січень 2017 березень 01 

лютий 2017 березень 29 

березень 2017 травень 03 

квітень 2017 травень 29 

травень 2017 червень 29 

червень 2017 липень 31 

липень 2017 серпень 29 

серпень 2017 вересень 29 

вересень 2017 жовтень 30 

жовтень 2017 листопад 29 

листопад 2017 грудень 29 

Заробітна плата 
штатних працівників 

Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

грудень 2016 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

січень 30 

січень 2017 березень 01 

лютий 2017 березень 29 

березень 2017 травень 03 

квітень 2017 травень 29 

травень 2017 червень 29 

червень 2017 липень 31 

липень 2017 серпень 29 

серпень 2017 вересень 29 

вересень 2017 жовтень 30 

жовтень 2017 листопад 29 

листопад 2017 грудень 29 

Розподіл кількості 
працівників  
за розмірами заробітної 
плати 

Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

грудень 2016 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

лютий 17 

березень 2017 травень 18 

червень 2017 серпень 17 

вересень 2017 листопад 17 

Кількість, відпрацьований 
час та середньомісячна 
заробітна плата штатних 
працівників по містах і 
районах 

Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

2016 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

березень 01 

I квартал 2017 травень 30 

IІ квартал 2017 серпень 29 

IІІ квартал 2017 листопад 29 



Назва документа 
Джерело 

інформації 
Період Галузь 

Вид 
документа 

Місце 
зберігання 
документа 

Дата 
оприлюднення 

Соціальний захист          

Про надання населенню 
субсидій  

Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

грудень 2016 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

січень 23 

січень 2017 лютий 21 

лютий 2017 березень 21 

березень 2017 квітень 21 

квітень 2017 травень 23 

травень 2017 червень 21 

червень 2017 липень 21 

липень 2017 серпень 22 

серпень 2017 вересень 21 

вересень 2017 жовтень 23 

жовтень 2017 листопад 21 

листопад 2017 грудень 21 

Населені пункти та 
житло 

         

Про оплату населенням 
житлово-комунальних 
послуг 

Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

грудень 2016 Демографічна 
та соціальна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
демографічної 
та соціальної 
статистики 

лютий 01 

січень 2017 березень 02 

лютий 2017 березень 31 

березень 2017 травень 03 

квітень 2017 травень 31 

травень 2017 липень 03 

червень 2017 серпень 01 

липень 2017 серпень 31 

серпень 2017 жовтень 02 

вересень 2017 листопад 01 

жовтень 2017 грудень 01 

листопад 2017 грудень 29 

ЕКОНОМІЧНА 
СТАТИСТИКА 

       

Національні рахунки        

Індекси фізичного обсягу 
валового регіонального 
продукту  

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2016 (попередні дані) Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

липень 10 

Валовий регіональний 
продукт 

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2015 (остаточні дані) Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

квітень 03 

Доходи та витрати 
населення  

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2015 (остаточні дані) Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень 23 

2016 (попередні дані) травень 04 

Економічна діяльність        

Діяльність підприємств        

Фінансові результати 
діяльності великих та 
середніх підприємств  

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

І квартал 2017 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

травень 29 

І півріччя 2017 серпень 28 

9 місяців 2017 листопад 27 

Послуги        

Діяльність підприємств 
сфери послуг  

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

IV квартал 2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

лютий 28 

I квартал 2017 травень 29 

IІ квартал 2017 серпень 29 

IІІ квартал 2017 листопад 28 

Внутрішня торгівля        

Продаж світлих 
нафтопродуктів і газу  
через АЗС  

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

грудень 2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень 25 

січень 2017 лютий 27 

лютий 2017 березень 27 

березень 2017 квітень 25 

квітень 2017 травень 25 

травень 2017 червень 27 

червень 2017 липень 25 

липень 2017 серпень 28 

серпень 2017 вересень 26 

вересень 2017 жовтень 25 

жовтень 2017 листопад 27 

листопад 2017 грудень 26 

Структура роздрібного 
товарообороту 
підприємств 

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

червень 02 

I квартал 2017 червень 30 

I півріччя 2017 вересень 27 

9 місяців 2017 грудень 27 

 



Назва документа 
Джерело 

інформації 
Період Галузь 

Вид  
документа 

Місце 
зберігання 
документа 

Дата 
оприлюднення 

Продаж і запаси товарів 
(продукції) в оптовій 
торгівлі 

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

травень 16 

I квартал 2017 червень 19 

I півріччя 2017 вересень 19 

9 місяців 2017 грудень 18 

Мережа роздрібної 
торгівлі 

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

на 1 січня 2017 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

травень 29 

Капітальні інвестиції        

Капітальні інвестиції Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень–грудень 2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

лютий 27 

I квартал 2017 травень 26 

I півріччя 2017 серпень 29 

9 місяців 2017 листопад 27 

Енергетика        

Використання палива Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

червень 19 

Промисловість        

Промислове 
виробництво 

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень–грудень 2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень 24 

січень 2017 лютий 24 

січень–лютий 2017 березень 24 

січень–березень 2017 квітень 24 

січень–квітень 2017 травень 24 

січень–травень 2017 червень 23 

січень–червень 2017 липень 24 

січень–липень 2017 серпень 23 

січень–серпень 2017 вересень 22 

січень–вересень 2017 жовтень 24 

січень–жовтень 2017 листопад 23 

січень–листопад 2017 грудень 22 

Обсяг реалізованої 
промислової продукції  
за основними видами 
діяльності  

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень–листопад 2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень 05 

січень–грудень 2016 лютий 03 

січень 2017 березень 06 

січень–лютий 2017 квітень 05 

січень–березень 2017 травень 05 

січень–квітень 2017 червень 06 

січень–травень 2017 липень 05 

січень–червень 2017 серпень 04 

січень–липень 2017 вересень 05 

січень–серпень 2017 жовтень 05 

січень–вересень 2017 листопад 06 

січень–жовтень 2017 грудень 05 

Будівництво        

Виконання будівельних 
робіт 

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень 24 

січень 2017 лютий 24 

січень–лютий 2017 березень 24 

січень–березень 2017 квітень 25 

січень–квітень 2017 травень 25 

січень–травень 2017 червень 22 

січень–червень 2017 липень 24 

січень–липень 2017 серпень 22 

січень–серпень 2017 вересень 25 

січень–вересень 2017 жовтень 25 

січень–жовтень 2017 листопад 22 

січень–листопад 2017 грудень 22 

Прийняття в 
експлуатацію житла  

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

лютий 22 

I квартал 2017 травень 23 

I півріччя 2017 серпень 22 

9 місяців 2017 листопад 22 

Транспорт        

Підсумки роботи 
транспорту  

Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень 23 

січень 2017 лютий 21 

січень–лютий 2017 березень 21 

січень–березень 2017 квітень 21 

січень–квітень 2017 травень 23 

січень–травень 2017 червень 21 

січень–червень 2017 липень 21 

січень–липень 2017 серпень 22 

січень–серпень 2017 вересень 21 

січень–вересень 2017 жовтень 23 



Назва документа 
Джерело 

інформації 
Період Галузь 

Вид  
документа 

Місце 
зберігання 
документа 

Дата 
оприлюднення 

  січень–жовтень 2017    листопад 21 

січень–листопад 2017 грудень 21 

Зовнішньоекономічна 
діяльність та платіжний 
баланс 

       

Зовнішня торгівля 
товарами  

Відділ обробки 
даних 

статистики 
внутрішньої та 

зовнішньої 
торгівлі 

управління 
обробки даних 

статистики 
торгівлі та 
енергетики 

січень–листопад 2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Відділ обробки 
даних 

статистики 
внутрішньої та 

зовнішньої 
торгівлі 

управління 
обробки даних 

статистики 
торгівлі та 
енергетики 

січень 17 

2016 лютий 15 

січень 2017 березень 20 

січень–лютий 2017 квітень 18 

І квартал 2017 травень 16 

січень–квітень 2017 червень 15 

січень–травень 2017 липень 17 

І півріччя 2017 серпень 15 

січень–липень 2017 вересень 15 

січень–серпень 2017 жовтень 18 

9 місяців 2017 листопад 15 

січень–жовтень 2017 грудень 18 

Зовнішня торгівля 
послугами 

Відділ обробки 
даних 

статистики 
внутрішньої та 

зовнішньої 
торгівлі 

управління 
обробки даних 

статистики 
торгівлі та 
енергетики 

2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Відділ обробки 
даних 

статистики 
внутрішньої та 

зовнішньої 
торгівлі 

управління 
обробки даних 

статистики 
торгівлі та 
енергетики 

лютий 15 

І квартал 2017 травень 16 

І півріччя 2017 серпень 15 

9 місяців 2017 листопад 15 

Прямі інвестиції  Відділ обробки 
даних 

статистики 
внутрішньої та 

зовнішньої 
торгівлі 

управління 
обробки даних 

статистики 
торгівлі та 
енергетики 

2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Відділ обробки 
даних 

статистики 
внутрішньої та 

зовнішньої 
торгівлі 

управління 
обробки даних 

статистики 
торгівлі та 
енергетики 

лютий 28 

січень–березень 2017 травень 31 

січень–червень 2017 серпень 30 

січень–вересень 2017 листопад 29 

Ціни        

Індекси споживчих цін  Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

грудень 2016 Економічна 
статистика 

Експрес-випуск Управління 
аналізу даних 
економічної 
статистики 

січень 13 

січень 2017 лютий 13 

лютий 2017 березень 14 

березень 2017 квітень 13 

квітень 2017 травень 12 

травень 2017 червень 13 

червень 2017 липень 14 

липень 2017 серпень 14 

серпень 2017 вересень 14 

вересень 2017 жовтень 13 

жовтень 2017 листопад 14 

листопад 2017 грудень 14 

 


